
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW  

Otwartego, uroczystego posiedzenia Rady Naukowej związanym z jubileuszem 70-lecia Instytutu” 

odbywającego się w terminie 2 grudnia 2022 r. w Krakowie w ICE Centrum Kongresowym 

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 

im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, 

NIP: 675-000-18-57, Regon: 000326374, zwany dalej Instytutem;  

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące 

danych osobowych można kierować na e-mail: iod@imim.pl. 

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbędzie się w celach:  

1) rejestracji uczestnictwa w posiedzeniu, 

2) organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją 

posiedzenia,  

3) udokumentowania przebiegu, w tym sporządzenia listy uczestników posiedzenia,  

4) celach archiwalnych,  

5) promocji działań Administratora, 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  

1) interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz realizowaną przez 

Uczelnię na jej podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, upowszechnianie 

i pomnażanie osiągnięć nauki, uczestnictwo w rozwoju społecznym, 

2) obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wywiązania 

się przez Administratora z obowiązków prawnych w zakresie dokumentacji finansowo-

księgowej i sprawozdawczej; 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

1) dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w posiedzeniu będą przetwarzane w 

okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji 

finansowo-księgowej posiedzenia przez Administratora,  

2) w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie 

niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

3) dane będą przechowywane wg Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwalnej 

obowiązującej w Instytucie. 

6. Odbiorcy danych. 

Odbiorcą Państwa danych mogą być:  

1) podmioty trzecie w związku z realizacją wydarzenia, 

2) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania 

obowiązków służbowych, 

3) Podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych, 

7. Przekazywanie danych poza EOG: 

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 

94025, USA  (publikacja wizerunku na Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu 

Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC 

8. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Państwu prawo do:  

1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania;  
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2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim 

podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Instytutu. 

W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

potrzeby profilowania;  

3) wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania 

danych Państwa danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

4) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Instytutu informacji o przetwarzanych 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu 

zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Instytutem lub 

z inspektorem ochrony danych na adres mailowy iod@imim.pl  

 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów, dla 

jakich zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

uczestniczenia w wydarzeniu 

Administrator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie wydarzenia, które może 

wykorzystać w celach promocyjnych w publikacjach drukowanych oraz elektronicznych oraz w mediach 

społecznościowych na profilach jednostek organizacyjnych Administratora. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 z 

dnia 4 lutego 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1062 ze zm.) 

rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, 

krajobraz czy publiczna impreza nie wymaga jej zezwolenia. 

 


